Een stip op het voorhoofd
Wat betekent het?
Veel vrouwen in India hebben een stip op hun voorhoofd. De tikka staat symbool voor
bescherming en zou het boze oog afwenden. Er zijn vele kleuren, vormen en symbolen.
De stip of streep waarmee Indiërs hun voorhoofd versieren, dat is een tikka of kumkum typisch Indiaas. Nou ja, typisch hindoe eigenlijk. Het versieren van het voorhoofd met een
tikka is iets heel normaals voor Indiërs - maar het is absoluut niet eenvoudig om uit te
leggen waarom Indiërs dat doen.
Het heeft in ieder geval iets met God te maken - vroeger in ieder geval. Toen was die stip
eigenlijk alleen voor getrouwde vrouwen - men kon erdoor zien dat je 'moeder' of 'bijna
moeder' was. Een teken van de band met God, want net als God het leven schept, zo doen
moeders dat ook als ze kinderen krijgen. Maar vandaag de dag zien ze dat in India niet meer
zo - want nu lopen ook jonge meisjes en mannen er mee rond - maar het heeft nog altijd
wel iets met God te maken.
Daarom krijg je sommige tikka's dan ook opgedaan in de tempels - door de brahmanen.De
rode streep is het teken van Ganesh. Verticale strepen zijn een teken van Vishnu en
horizontale strepen wijzen erop dat Shiva je favoriete god is.
Deze hier, is speciaal voor de Krishna-volgelingen.Met de juiste tikka op je voorhoofd heb je
je favoriete god de hele dag bij je - je wordt door hem beschermd. De tikka dienst dan ook
om het boze oog af te weren. Maar een tikka is zeker niet alleen een ding van de goden - het
heeft zeker ook met schoonheid te maken - het is een soort make-up: net zoals lippenstift
of oogschaduw.
Zo tekenen sommige vrouwen hun persoonlijke tikka op hun voorhoofd.En er zijn
gigantisch veel soorten stickertjes die je kunt kopen: een bindu heet dat.Je kunt ze zelfs
online bestellen?

